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Р Е Ш Е Н И Е

№ 6 6 4

на Столичния общински съвет
от 17.12.2020 година
За увеличаване капитала на „Диагностично-консултативен център
XV-София” ЕООД, чрез непарична вноска и утвърждаване на
актуализиран учредителен акт на дружеството.
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.51б, ал.1 от Закона за
общинската собственост, чл.137, ал.1, т.1 и т.4, чл.148, ал.1, т.2 от
Търговския закон и чл.21, ал.1, т.1 и т.4 от Наредбата за общинските
лечебни заведения

С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т

РЕШИ:
1. Дава съгласие Столична община да апортира в капитала на
„Диагностично-консултативен център XV-София” ЕООД, ЕИК 000689556,
свое вземане за извършени ремонтни дейности - ремонт на кабинет и
подготовката му за монтаж на графичен рентгенов апарат в сградата на
дружеството, съгласно Договор № СОА19-ДГ55-480/08.07.2019 г. и
правото на собственост върху медицинска апаратура, придобито от
Столична община, съгласно Договор № СОА19-ДГ55-389/14.06.2019 г.,
описани подробно в точка 2 от настоящото решение.
2. Увеличава капитала на „Диагностично-консултативен център XVСофия” ЕООД, чрез записване на нови дялове, а именно 17 358 (седемнадесет хиляди триста петдесет и осем) дяла, всеки с
номинална стойност 10 (десет) лева. Увеличаването се извършва чрез
непаричната вноска по т.1, на обща стойност 173 580 (сто седемдесет и три
хиляди петстотин и осемдесет) лева, оценена по реда на чл.72, ал.2 от
Търговския закон, предвид Заключение на извършена тройна оценителска

експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20201006171203 от
07.10.2020 г. на Агенция по вписванията, а именно:
2.1. Вземане на Столична община към „Диагностично-консултативен
център XV- София” ЕООД за извършени ремонтни дейности - ремонт на
кабинет и подготовката му за монтаж на графичен рентгенов апарат, в
сградата на дружеството, находяща се на ул. „Никола Габровски” № 20,
съгласно Договор № СОА19-ДГ55-480 от 08.07.2019 г„ сключен между
Столична община и „Евродом 2001” ЕООД, ЕИК 131003967;
2.2. Правото на собственост върху медицинска апаратура, придобита
от Столична община с Договор № СОА19-ДГ55-389/14.06.2019 г., сключен
между Столична община и „Лидекс-2000” ООД, ЕИК 130241549, както
следва:
- графичен рентгенов апарат „Антарикс“ SN 703961, рентгенов
генератор ОДЕЛ, модел Ендевър SN19G2253, рентгенова тръба RTM 782
HS SN84V745, рентгенов излъчвател, фабричен № B018W TYP С52,
устройство за извличане на дигитални образи от аналогови рентгенови
апарати - дигитайзер. фабр. № X68CRSCANNER5, касета за обща
рентгенология от размер 35/43 см, фабр. № HTS:8471.49.0000, касета за
обща рентгенология от размер 24/30 см, фабр. № HS:8471.49.1010,
лаборантска работна станция с монитор, фабр. № AU0A1805005753,
непрекъсваемо захранващо устройство - UPS, фабр. № P024J20FGT,
лекарска работна станция с монитор, фабр. № ML21035, непрекъсваемо
захранващо устройство - UPS, фабр. № Р024Н41VMO.
3. Утвърждава капитал на „Диагностично-консултативен център XVСофия” ЕООД в размер на 1 560 630 (един милион петстотин и шестдесет
хиляди шестстотин и тридесет) лева, разпределен в 156 063 (сто петдесет и
шест хиляди и шестдесет и три) броя дяла с номинална стойност 10 (десет)
лева всеки един от тях.
4. Утвърждава актуализиран учредителен акт на „Диагностичноконсултативен център XV-София” ЕООД, касаещ промяната в капитала, в
съответствие с предходните точки от настоящото решение, съгласно
Приложение № 1.
5. Възлага на управителя на „Диагностично-консултативен център
XV-София” ЕООД да предприеме необходимите действия за вписване на
промяната на капитала и обявяване на актуализирания учредителен акт на
дружеството в Търговския регистър на Агенцията по вписванията.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 17.12.2020 г., Протокол № 25, точка 39 от дневния

ред, по доклад № СОА20-МЦ29-530/3/08.12.2020 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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